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1. «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός» (για τον εκπαιδευτικό) 

Η παρουσίαση, για τον εκπαιδευτικό, περιλαμβάνει πληροφορίες για την έκθεση, φωτογραφίες 

επιλεγμένων  εκθεμάτων από τη συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου και αρχαιότητες από μεγάλα 

μουσεία της Ελλάδας και της Ιταλίας και περιέχει συγκεκριμένα: 

Κείμενα που περιγράφουν το θέμα της έκθεσης που είναι η Αρχαιολατρεία και ο Φιλελληνισμός και 

 επεξηγούν τον «διάλογο» εκθεμάτων της συλλογής με αρχαία εκθέματα, καθώς και σύντομα κείμενα 

που παρέχουν  στον αναγνώστη πληροφορίες για λεπτομέρειες των έργων. 

https://kidscontest.cycladic.gr/wp-content/uploads/2021/03/FINAL_MKT_BOOKLET_1821.pdf 

2. «Μαντεύουμε τους Ήρωες» 

Στην έκθεση «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου» 

παρουσιάζονται πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά που απεικονίζουν Ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης 

του 1821. 

Τα παιδιά μπορούν να μάθουν για τους Ήρωες και στη συνέχεια, σε ομάδες, να μαντέψουν τους Ήρωες 

της έκθεσης και τα ονόματά τους παίζοντας το παιχνίδι Μάντεψε Ποιος. Μπορούν επίσης να 

δημιουργήσουν κάρτες και με άλλους ήρωες από την Επανάσταση, καθώς και τους δικούς τους 

φανταστικούς υπερήρωες και να εμπλουτίσουν τις κάρτες τους. 

https://kidscontest.cycladic.gr/wp-

content/uploads/2021/02/%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%95%CE%A3-FINAL.pdf 

3. «Παίζουμε Ναυμαχία» 

Στην έκθεση «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου» 

παρουσιάζεται ένας πίνακας ζωγραφικής με θέμα τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Τα παιδιά μπορούν να 

μάθουν για τη Ναυμαχία και στη συνέχεια να χωριστούν σε ομάδες και να παίξουν το παιχνίδι 

Ναυμαχία. 

https://kidscontest.cycladic.gr/wp-content/uploads/2020/12/Naumaxia.pdf 

 

4. ΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  «O Φανταστικός Ήρωας» 

Η τέχνη είναι σημαντική για όλα τα παιδιά. Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες παρέχουν ευκαιρίες και 

δυνατότητες σε όλους να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις επιδιώξεις τους, να αποκτήσουν γνώση 

και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να κερδίσουν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. 

Στην ενότητα αυτή, ο εκπαιδευτικός ή ο γονέας μπορεί να βρει προτάσεις για δραστηριότητες που 

αφορούν παιδιά με μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. 

Για πληροφορίες σχετικά με τα εργαστήρια που προσφέρονται στον χώρο του Μουσείου ή και εκτός, 

μπορείτε να επισκεφθείτε και τη σχετική σελίδα στο site https://cycladic.gr/page/drasis-gia-amea 

https://kidscontest.cycladic.gr/wp-

content/uploads/2020/12/%CE%A0%CE%94_%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%97-

%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A3_1.pdf 

Μπορείτε ακόμη να επισκεφθείτε και την ψηφιακή έκθεση και να δείτε την ξενάγηση των επιμελητών: 

https://1821.cycladic.gr/ 
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